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1. kép

Attila és a hunok
Az alánok országát a 300-as évek közepén bekövetkezett hun támadás söpörte el, ami elől egy részük a Volgán túlra, a Kaukázus
északi részéhez vándorolt. Az alán kultúra ezután a Fekete-tenger északi részére és a Kaukázus központi előterére, a mai ÉszakOszétia területére terjedt ki. Egy részük azonban az újabb hun támadások miatt innen is tovább vándorolt nyugat felé.
	Majd az alánok a hunok segédcsapataiként megtámadták
a gót nép keleti ágát, mely ezután kettévált. Ezt megelőzően a
Dnyesztertől keletre, a Fekete-tenger környékén alkottak királyságot. Ezzel szemben a vizigótok a Dnyeszter és a Duna között
éltek. Az osztrogótok innentől hun uralom alá tartoztak, miután
Hermanarik gót király idején Balambér hun uralkodótól vereséget
szenvedtek.
A nyugati gótok (vizigótok) a hun nyomás miatt engedélyt kértek, hogy Thrákiában telepedhessenek le. A római tisztviselőktől
az adófizetést megtagadták és gyakorlatilag függetlenítették magukat a birodalomtól. Ezért háború indult ellenük.
Ezt követően a hunok mintegy két évtizedig a Fekete-tenger északi partjánál birodalmuk kiépítésével foglalkoztak. A századforduló
idején indítottak a Római Birodalom mindkét felébe hadjáratokat.
Váratlan feltűnésük óriási ijedelmet váltott ki.
A négyszázas évek első negyedét követően Ruga nagykirály átteszi a Hun Birodalom székhelyét a Tiszától keletre eső síkságra. A
nyugatrómai császárt támogatják. Hun segédcsapatokkal 426-ban
sikerül a vizigótoktól ostromolt Arelate/Arles-t felmenteni. Céljuk
a galliai római uralom helyreállítása volt.
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A Hun birodalom barátsága és segítsége jelentősen meghosszabbította az egyre jobban gyengülő Nyugatrómai Birodalom végső
pusztulását. A folytonos háborúskodás volt az egyik oka fokozatos
gyengülésének. A két birodalom sajátos szövetsége alakult ki a
germán burgundok ellen. Ezek a növekvő hun nyomás hatására
nyugatabbra szorultak a Rajna-Majna vidékére.
Attila hatalma elsősorban az alánokra, germánokra terjedt ki, de
más néptöredékek felett is érvényesült.
A 445-ben hatalomra kerülő Attila kezdettől fogva háborús fenyegetést jelentett mindkét birodalom számára. Hadaival – a germánok szövetségével – először megtámadta a Balkánt.
Attila a Nyugat Római Birodalom meghódítását akkor határozta
el, amikor Valentinianus császár nővérét, Honoriát, aki korábban
jegygyűrűt küldött neki, a császártól követelte, vele együtt a római
birodalom felét is, amire elutasító választ kapott.
A korábbi szövetségesek között feszültség alakul ki, ezért 449től Attila már Gallia ellen készülődött. Hatalmas sereggel indult
el. A meghódítottakkal és hozzá csatlakozókkal folyamatosan növekedett hadserege (keleti gótok, gepidák, frankok, burgundok).
A Római birodalom szövetségesei a nyugati gótok, a vizigótok,
alánok, a frankok és a burgundok közül kerültek ki.
Attila átkelt a Rajnán, meghódította az útjába eső városokat (Basel,
Argentina – ma Strassburg, Luxeil, Besancon, Chalons-surSaone,
Macon, Langres, Lyon).
A Rajna és a Mosel találkozásánál lévő vár (később Koblenz),
majd Trier (Auguszta vagy más néven Trevorum) után április elejétől elfoglalta Metz, Toulouse, Verdun (Virodunum) és Reims
(Durocortorum) városokat. Az akkor még jelentéktelen Párizst nem
támadta meg. Aetius indult el megállítására frank, burgund és kel-
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ta összetételű sereggel. A Nyugatrómai Birodalom kormányzójától
érkező küldöttség és Attila további nyugati előretörése meggyőzte
a vizigótokat, lépjenek szövetségre Rómával.
Aureliana-nál (ma Orleans) a római és a nyugati gótok visszaszorították a hun sereget.
Ezt követően a mauriacumi vagy catalaunumi (champagne-i)
csata – több kutató szerint Champagne mezőin, Mauriacum község mellett – 451 júliusában, a kor legvéresebbjeként vált ismertté
(1. kép: Attila Galliában – forrás wikipedia/Attila).
Attila neve Atilla, Attila, Atli, Etzel, Etele alakban maradt fenn a
különböző történelmi forrásokban.

Felhasznált irodalom:
• Csáji László Koppány – A Hunok történelme és utódnépei
(2004.)
• Bánki Vajk Emil – Attila HUN király élete (1986.)
• Kézai Simon Magyar krónikája (Magyar ház, Budapest 1999.)
• Baráthosi-Balogh Benedek – A hunok három
világbirodalma (1930.)
• Sándor József László – Hadak Útján (2001.)
• Németh Gyula – Attila és Hunjai (1940.)
• ETTELBRUCK PLAN TURISTIQUE OFFICEL
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2. kép
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Ettelbruck – Attila hídja
Az év elején úgy határoztam, hogy nyári szabadságom néhány napját
Luxemburgban töltöm. A szállodafoglalást interneten könnyen elintéztem.
Ezt követően útikönyv után néztem, sajnos nem sok sikerrel, pedig jó
néhány könyvesboltot felkerestem.
Végül a Cartographia útikönyvek sorozatban 2004. évben kiadott Benelux államok címűt vásároltam meg.
A könyv 264 oldal, de húsznál nem több terjedelemmel foglalkozik
az országgal.
Ezért is fordultam az internethez, keresve a wikipedia megfelelő oldalait.
Először egy térképet sikerült kinyomtatnom az ország vasútvonalairól, mivel utazásomat e közlekedési eszköz igénybe vételével terveztem.
Ez alapján választottam ki utazási célpontjaimat (2. kép).
A településekről rövid leírást találtam.
Így jutottam el akkor még „papíron” Ettelbruck városába, mely luxemburgi nyelven Ettelbréck, németül Ettelbrück.
A város nevének keletkezése fejezetben szerepel Attila, „a hun”, németalföldi megszállásának 451. évi dátuma, amikor itt egy hidat építettek („bruck”), amivel keresztezték az Alzette folyót Schieren közelében.
A helyi nyelv Attila nevének „Ettel” változatával, valamint a hídépítés
tényével alkotta meg településük nevét – Ettelbruck (3. kép).
Augusztusban megérkezve a vasútállomásra, egy kis újságárus helyiségben a város térképe után érdeklődtem, de ilyennel nem tudott az eladónő szolgálni. Viszont volt olyan szíves és a táskájából a sajátját nekem
adta. Ez alapján a városka turista hivatalát kerestem meg, mely zárva
volt. Nyitásig a központban nézelődtem. Az utcákon felállított információs üvegvitrinekben a város történelmi eseményeit, fényképeit mutatják
be az érdeklődőknek (4. kép). Már a helyi turista hivatal kis térképének
széthajtásakor is feltűnt „egy” színes rajz, mely ezeken is szerepel. A tér9

kép hátoldalán kétnyelvű szöveg. Bár Luxemburgra nem jellemző, hogy
angol fordítást is adnak, itt szerencsémre ilyet is találtam (5. kép).

3. kép

4. kép

Ennek egyik fejezete:
„Ettelbruck története:
Attila/Etzel.
A rómaiak után Attila (Etzel) a
Hun volt kétségtelenül a következő látogató Ettelbruckben.
A hunok nomádok voltak,
akik a Volgán túlról jöttek és
370-ben vándoroltak Európába, amikor megalkották óriási
birodalmukat, kiterjesztve azt
Germániától az Ural folyóig
(sic! ilyen sorrendben írva!).
452-ben miután legyőzte a vizigótokat, Attila az ettelbrucki
régióban volt, Trier kifosztása
előtt.
5. kép

10

Egy Ettelbruck közeli hidat feltehetően őutána nevezték el „Attilaepons”nak és Ettelbruck egykori városnevei között, „Hettilbrucca” (901.),
Etelbrucca (1148., 1161.) is előfordult.
A híres luxemburgi karikaturista Roger Leiner rajzolta meg, „Attila, a
hunok királya”-át, teljes fegyverzetben, mintegy emblémát. Attila/Etzel
király rajza azt a személyt ábrázolja, aki a legjobb módját mutatja, hogy
felfedezzed Ettelbruck kis városát új turista útvonalakon.”
A város címerpajzsa négyosztatú.
A jobb felső és a bal alsó mezőben kőhíd rajzolata szerepel
(6. kép). Valószínű, Attila seregének hídépítői nem kőhidat
építettek. Ilyenre idejük sem lett
volna. Viszont a közeli erdők fáinak tömeges kivágásával már
rövid időn belül meg tudták teremteni az átkelés feltételeit.

(Roger Leiner 1955.-ben a luxemburgi Wiltz-ben született. Független
karikaturista. Számos könyv, kiadvány
illusztrátora. Több kiállítása volt. Különböző animációs rajzfilmek alkotója. Nemzetközi
fesztiválok résztvevője.)

6. kép

A Cartográfia Benelux államok kiadvány 215. oldalán a következő két
mondat található az Ettelbruck címszó alatt:
„5000 lakosú vásárváros, „az Ardennek kapuja”. Itt tartják minden év
júniusában az amerikai hősi halottak napját.”
A város turista információs irodájában nem tudták megmondani, hogy
merre keressem a híd egykori helyét. Viszont adtak ajándékba egy szórólapot (7. kép), és számítógéphez való egérpadot, természetesen a színes rajzzal Attiláról (8. kép).
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7. kép
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Az útikönyv Mersch címszava (215.
oldal) alatti utolsó (negyedik) mondat a következő:
„Mersch közelében egy turistaút
visz a Hunnebourg-vízeséshez,
ahol a legenda szerint Attila hunjainak a tábora volt.”
Ez már valami! Végre egy kézzel
fogható kiindulási pont.
Következő kirándulásom ide, a fővárostól mindössze tizenöt kilométerre eső városkába vezetett. A vasútállomáson térképügyben itt sem
sikerült eredményt elérni, sajnos a
központban lévő információs iro8. kép
dában sem. A hivatalos nyitvatartás
ellenére egész nap zárva volt, térképet, vagy a vízesésről további információt nem sikerült szerezni.
A főutcán megszólított egy idős néni, aki a kutyáját sétáltatta és nagyon
akart segíteni. A baj az volt, hogy ő csak franciául tudott, angolul nem.
Az útikönyvben a Hunnebourg név láttán mutatta is az irányt, merre
induljak.
A biztonság kedvéért még bementem egy kis irodába érdeklődni a
vízesés felől. Az ott lévő fiatalabb hölgy semmiről sem tudott, a főnöke
viszont kis térképet rajzolt az útvonalról. Még azt is megjegyezte, hogy
nem kell bemenni Reckange (Recken) városkába, valamint azt, hogy amit
keresek az nem is vízesés, hanem egy kis tavacskává kiszélesedő patak.
A városka határához érve a hegyoldalban egy kemping recepciójánál újra
érdeklődtem. Itt térképpel láttak el, és megmutatták a turistautat, mely
a „vízesés”-hez vezet. Hegyre föl, majd le, egyszer csak egy aszfaltúthoz
jutottam, ami a térképen legfeljebb bizonytalan vonallal földútnak, turistaútnak van jelölve. A közelben senki, akitől kérdezni lehetne. Kétszáz
méterre egy traktoros dolgozott a szántón, aki szerencsémre mégiscsak
eligazított. Még egy kilométer és végre célhoz ér az érdeklődő.
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Nem sokkal kellett többet mennem, mikor egy híd előtti buszmegálló
tábláján ott a felirat „Hunnebur” (9. kép). A híd egyik oldalán (talán)
kissé kiszélesedik a Braeken patak, hatalmas kövekkel a medrében (10.
kép, 11. kép).

9. kép

10. kép

11. kép

Az úton tovább haladva, mintegy ötszáz méterre már a település elejét jelző tábla: „Hunnebur” (12. kép, 13. kép – helyiségnév táblák az
aszfaltút mellett). Az út hajtűkanyarral fordul a kis hegy lábánál, majd
újabb néhány száz méter után megtaláljuk az út másik oldalán a település végét jelző táblát. Közben egyetlen ház, ugató kutyával, gazda, tulaj-

12. kép
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13. kép

donos nélkül. Minden zárva. Fogadó lehet,
vendégszobákkal.
A visszautat már a 105 jelű úton teszem
meg, mely a kemping alatt húzódik. Így nem
kell ismét hegyet másznom. Az út Reckange
(Recken) városkán keresztül vezet, melynek
kikerülésére figyelmeztetett néhány órával
ezelőtt útbaigazítóm. Ez egyben a főutca, melynek neve mi is lehetne más, mint
„Hunnebourer-strooss”, csakúgy mint az itt
lévő helyközi buszmegálló neve (14. kép).
Luxembourg fővárostól délre, mintegy hatvan kilométerre fekvő Metz városát is sikerült
14. kép
meglátogatnom. A város a hunoknak „köszönheti” első szentjét, aki közöttük próbált
híveket szerezni a kereszténységnek, de elfogták és lefejezték. Az Église
St-Pierre-aux-Nonnains helyén lévő egykori épületet a hunok rombolták le.
A fővárosban még meglátogattam egy könyvesboltot. Luxemburgról kerestem útikönyvet. A választék itt sem jelentős. Az angol nyelvű pedig
ritkaság. Kerestem azokban a „Hunne” és „Etzel/Ettel” címszavakat.
Semmit sem lehet találni…
Hazaérve szeptember hónapban néztem meg Roger Leiner interneten
szereplő adatait. Mivel a honlapján megadta e-mail címét, írtam neki.

(Kedves Mr. Leiner! Elnézést, hogy e-mailemmel zavarom Önt. Ez év
augusztusában néhány napot Luxemburgban töltöttem. Többek között
meglátogattam Ettelbruck városát is. Ott, az utcákon több alkalommal
találkoztam „Attila hun király” rajzával a turistairodák információs vitrinjeiben. Tiszteletben tartom a művészi szabadságot. De véleményem
szerint az Ön gúnyos rajza sérti Attila emlékét, zavarja a magyar embereket, akik ellátogatnak Ettelbruckba, mert a rajz téves és történelmietlen.
Hallott-e valaha Attiláról többet? Olvasott-e bármilyen könyvet Attiláról és a hunokról? Ha nem, javaslom William Nappier Attila trilogiáját,
vagy Jean Pierre Montcasson könyvét, Attila Isten ostora. Attila volt a
Hun nemzet nagy vezetője, aki meghódította a „fél világ”-ot. Korának
legkimagaslóbb történelmi alakja. Úgy gondolom, ez a megjelenítés ér15

demtelen az ő emlékének. Remélem jóindulattal fogadja véleményem.
Kíváncsi vagyok az Önére. Szívélyes üdvözlettel. H.Gy.
A választ fél órán belül megkaptam.

Kedves H.Gy. Köszönet az e-mailjáért! Nem volt szándékomban megsérteni a magyar emberek érzéseit, Ettelbruck városának emblémája
számomra abszolút nem gúnyos karikatúra, szememben csak egy humoros rajz egy barátságos, mosolygó Attiláról egy kakas kíséretében.
Miért egy kakas? Mert ez egy „jeu de mots” luxumburgi nyelven, lehetetlen lefordítani!! Elfogadom véleményét… remélem ön is az enyémet,
az ettelbrucki emberek egyikéjét!! Érdekelne, tudje-e miért választottam
„Attila”-t, mint egy emblémát. Szívélyes üdvözlettel. R.L.)
Itthon aztán sikerült megvásárolnom a Panoráma országkalauzok Luxemburg (2005. Szombathy Györgyi, Szombathy Győző) című útikönyvét. A
160 oldalas könyv 80. oldalán Ettelbrück címszó alatt írja: „Már Attila
hunjai is jártak erre. A városka neve is erre utal Ettelbrück – Attila hídja.”
A Mersch címszó alatt: „Mersch közelében, attól 4 km-re délre a
Hollenfels-i úton találjuk Hunnebuert. A néphagyomány szerint talán Attila hunjainak is volt itt tábora.”
Itthon még megnéztem a Panoráma sorozatban 1980-ban megjelent, a
Benelux államokról készült útikönyvet (Pálfy József: Benelux államok). A
Mersch és Ettelbruck címszavak alattiak kísértetiesen hasonlítanak a Benelux államok könyvben lévőkhöz.
***
1558 évvel ezelőtt a hunok messzire jutottak hazájuktól. Európa nyugati
felében élő népek rájuk mint hódítókra/megszállókra tekintettek, mégis
a kollektív emlékezet megtartotta őket napjainkig. Bár a most ott élők
valószínű, nem sokat tudhatnak ezekről a történelmi eseményekről, „emlékekről”, mégis érdemes lenne velük foglalkozni hazai történészeinknek.
Ahogy az előzőekben leírtak bizonyítják, kis erőfeszítéssel könnyen vissza
tudunk menni az időben, akár másfél évezredet is. Ha nem is jelentős, de
számunkra fontos tényekkel találkozhatunk, melyek őseinkkel, a magyarok testvérnépével vannak kapcsolatban.
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